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Correio do Povo

Cia Rústica comemora 15 anos com três espetáculos

em Porto Alegre

Mostra "3 X Rústica - Festa, Política e Poesia" acontece de 26 de setembro a 6 de

outubro na Sala Álvaro Moreira

Mostra "3 X Rústica - Festa, Política e Poesia" acontece de 26 de setembro a 6 de outubro na Sala Álvaro

Moreira | Foto: Iassanã Martins / Divulgação / CP

O grupo de teatro gaúcho Cia Rústica comemora seus 15 anos de atividade

em cena com uma mostra especial intitulada “3 X Rústica – Festa, Política e

Poesia” de 26 de setembro a 6 de outubro na Sala Álvaro Moreira do

Teatro Renascença, em Porto Alegre. A programação conta com a estreia do

espetáculo infantil “Picadeiro Faz de Conta” e com as peças adultas “Boca

no Mundo” e “Desmedida Naichty Club”. Os ingressos variam de R$40 a

R$40 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.

Em “Desmedida Naichty Club”, Heinz Limaverde e Kevin Brezolin — músico

convidado — conduzem a noite, transitando por diversos personagens e

situações que tratam de desvios e desmedidas em relação a padrões

sociais impostos: corpo, sexualidade, emoções, consumo, tempo. Com

direção de Patrícia Fagundes, a peça explora a teatralidade ampliada da31/01/2020 Cia Rústica comemora 15 anos com três espetáculos em Porto Alegre
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cena drag aliada a elementos biográficos do próprio ator. Combinação já

explorada em outras produções do grupo, como “O Fantástico Circo-Teatro

de um Homem Só” (2010), também protagonizado por Heinz. 

O espetáculo estará em cartaz de 26 a 29 de setembro, de quinta-feira a

domingo, às 20h. A classificação etária é de 16 anos.

Também dirigido por Patrícia Fagundes, “Boca no Mundo” é um solo do

ator Carlos MAdinger, que se inspira em histórias de vida e da arte para

compor a dramaturgia apresentada em cena. Do menino que amava os

livros ao adulto que revisita memórias de família e pesquisa a história do

Brasil, surge o personagem que dialoga com a plateia, olho no olho.

Memória e biografia se fundem na abordagem que mescla temas pessoais,

sociais e políticos também. A montagem dá desenvolvimento às poéticas

de proximidade investigada pela Cia. Rústica. 

O espetáculo estará em cartaz de quinta-feira a domingo, 03 a 06 de

outubro, às 20h. A classificação indicativa é de 12 anos.

Já “Picadeiro Faz de Conta” tem a proposta de estimular a capacidade de

imaginar juntos, pais e filhos. E, assim, inventar outras possibilidades de

existência. A peça celebra a brincadeira, a imaginação e a memória em um

palco onde tudo pode acontecer e todos podem ser o que quiserem.

Brincando de "faz de conta", os personagens Grandão, Faceira e Leão nos

convidam a inventar mundos e lembrar grandes artistas brasileiros.

Contam histórias com muita música, jogo e poesia. Narrativas, canções,

bambolês, teatro, referências pop e o universo circense compõem esse

picadeiro sensível e agitado que propõe um encontro festivo com o

público. O elenco é formado por Heinz Limaverde, Diego Nardi e Roberta

Alfaya.

O espetáculo destino ao público infantil fica em cartaz de 28 de setembro

a 6 de outubro, sábados e domingos, às 16h. 

O grupo
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  A companhia articula um espaço de trabalho entre artistas plurais,

desenvolvendo vários projetos que reúnem montagem, investigação, ação

pedagógica e social. O grupo busca uma linguagem contemporânea e

popular baseada na cumplicidade entre atores e espectadores, que evoca o

lúdico, o corpóreo, o humor e o risco na criação artística.  

A Cia. Rústica já encenou espetáculos apresentados em várias cidades

brasileiras. O primeiro projeto foi a trilogia Em Busca de Shakespeare,

composta por A Megera Domada (2008), Sonho de uma Noite de Verão

(2006) e Macbeth (2004). Também levou aos palcos Clube do Fracasso

(2010), Natalício Cavalo (2013) e Fala do Silêncio (2017). A companhia

desenvolve ainda um projeto continuado que investiga a cena na rua e a

intervenção urbana, composto Desvios em Trânsito (2010), Cidade Proibida

(2013) e Feito Criança (2015).

(https://www.supremacy1914.com/index.php?id=188&L=5&lp=52&lpv=1&c=2445&r=17303&placement=correiodopovo_1176013)
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Este é o jogo de estratégia mais viciante da Primeira Guerra Mundial? Registre-
se e jogue Supremacy 1914 agora de gratuitamente!

Patrocinado

Médico brasileiro: Sonolência durante o dia é sinal de alerta
Patrocinado

(https://www.correiodopovo.com.br/notícias/política/homem-que-matou-três-integrantes-da-mesma-família-em-porto-alegre-é-

detido-1.396073)

Homem que matou três integrantes da mesma família em Porto Alegre
se entrega para polícia
Autor dos disparos tinha mandado de prisão preventiva contra si
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cena drag aliada a elementos biográficos do próprio ator. Combinação já

explorada em outras produções do grupo, como “O Fantástico Circo-Teatro

de um Homem Só” (2010), também protagonizado por Heinz. 

O espetáculo estará em cartaz de 26 a 29 de setembro, de quinta-feira a

domingo, às 20h. A classificação etária é de 16 anos.

Também dirigido por Patrícia Fagundes, “Boca no Mundo” é um solo do

ator Carlos MAdinger, que se inspira em histórias de vida e da arte para

compor a dramaturgia apresentada em cena. Do menino que amava os

livros ao adulto que revisita memórias de família e pesquisa a história do

Brasil, surge o personagem que dialoga com a plateia, olho no olho.

Memória e biografia se fundem na abordagem que mescla temas pessoais,

sociais e políticos também. A montagem dá desenvolvimento às poéticas

de proximidade investigada pela Cia. Rústica. 

O espetáculo estará em cartaz de quinta-feira a domingo, 03 a 06 de

outubro, às 20h. A classificação indicativa é de 12 anos.

Já “Picadeiro Faz de Conta” tem a proposta de estimular a capacidade de

imaginar juntos, pais e filhos. E, assim, inventar outras possibilidades de

existência. A peça celebra a brincadeira, a imaginação e a memória em um

palco onde tudo pode acontecer e todos podem ser o que quiserem.

Brincando de "faz de conta", os personagens Grandão, Faceira e Leão nos

convidam a inventar mundos e lembrar grandes artistas brasileiros.

Contam histórias com muita música, jogo e poesia. Narrativas, canções,

bambolês, teatro, referências pop e o universo circense compõem esse

picadeiro sensível e agitado que propõe um encontro festivo com o

público. O elenco é formado por Heinz Limaverde, Diego Nardi e Roberta

Alfaya.

O espetáculo destino ao público infantil fica em cartaz de 28 de setembro

a 6 de outubro, sábados e domingos, às 16h. 

O grupo



/

Espetáculo infantil Picadeiro Faz de Conta

Teatro Renascença - Sala Álvaro Moreyra </poa/locais/teatro-
renascenca-sala-alvaro-moreyra> 

já aconteceu
atualizado em 24.10.2019 às 16:25

A peça Picadeiro Faz de Conta celebra a brincadeira, a imaginação e a
memória em um palco onde tudo pode acontecer e todos podem ser o que
quiserem.

Brincando de “faz de conta”, os personagens Grandão, Faceira e Leão nos
convidam a inventar mundos e lembrar grandes artistas brasileiros. Contam
histórias com muita música, jogo e poesia. Narrativas, canções, bambolês,
teatro, referências pop e o universo circense compõem esse picadeiro sensível e
agitado que propõe um encontro festivo com o público.

≡  </poa> 

      Opinião ● Política ● Economia & Negócios ● Brasil ● Internacional ● Esportes ● Cultur
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NOVA PRODUÇÃO DA CIA. RÚSTICA
COMEMORA 15 ANOS DA TRUPE

Publicado em Setembro 11, 2019 
Autor / Fonte: LÉO SANTANNA

Crédito da Foto: Iassanã
Martins

NOVA PRODUÇÃO DO
GRUPO COMEMORA 15

ANOS DA TRUPE. 

Espetáculo propõe jogos
de imaginar e homenageia

artistas brasileiros.

 

QUANDO: De 28/09 a
06/10 - sábados e
domingos, às 16h.

ONDE: Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307 - Menino Deus, Porto Alegre)

QUANTO: Ingresso individual - R$ 40,00 (50% de desconto para estudantes, idosos e
classe artística mediante comprovação); Passaporte Família -  R$ 65,00 para quatro
pessoas (promoção válida apenas para adultos acompanhados de crianças e não-
cumulativa com outros descontos).

Com direçãodePatrícia Fagundes,Picadeiro Faz de Conta vai estrearno dia 28 de
setembro na Sala Álvaro Moreyra, em Porto Alegre. A montagem irá estimular a
capacidadedeimaginar juntos, pais e filhos. E, assim, inventar outras
possibilidadesdeexistência. A peça integra as comemorações do aniversário de 15 anos
da Cia. Rústica, que também vai montar um barzinho com lanches e bebidas à venda no
Centro Municipal de Cultura. 

A peça celebra a brincadeira, a imaginação e a memória em um palco onde tudo pode
acontecer e todos podem ser o que qui serem. Brincando de "faz de conta", os
personagens Grandão, Faceira e Leão nos convidam a inventar mundos e lembrar
grandes artistas brasileiros. Contam histórias com muita música, jogo e poesia.

TweetFollow @TurbinadoBr Curtir 17 Compartilhar
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Narrativas, canções, bambolês, teatro, referências pop e o universo circense compõem
esse picadeiro sensível e agitado que propõe um encontro festivo com o público. O elenco
é formado por Heinz Limaverde, Diego Nardi e Roberta Alfaya.

Com diversas produções premiadas no currículo, a trupe encena o terceiro espetáculo
destinado ao público infanto-juvenil. Em 2015, a companhia estreou a intervenção
urbana Feito Criança e, em 2005, a montagem Pandolfo Bereba.

 

FICHA TÉCNICA:

Direção:Patríc ia Fagundes; 

Elenco:Diego Nardi, Heinz LimaverdeeRoberta Alfaya; 

Operação de luz: Iassanã Martins

Cenário, figurinos e trilha sonora pesquisada: o grupo

Fotos:Iassanã Martins

Produção executiva:Diego Nardi

Coordenação de produção:Patrícia Fagundes

Realização:Cia. Rústica

 

15 ANOS - CIA RÚSTICA:

Picadeiro Faz de Conta integra a temporada 3 X Rústica - Festa, Política e Poesia. Outros
dois espetáculos do gr upo também estarão em cartaz na Sala Álvaro Moreyra. Em
comum, todos têm o perfil de proximidade com a plateia e jogo com teatralidade,
combinando humor, crítica e dimensão sensível. Na comédia Desmedida Naitchy
Club (26, 27, 28 e 29/09, às 20h), Heinz Limaverde conduzirá a cena em clima de boate
para expor o amor como possibilidade em tempos de ódio, brindando o que está fora da
ordem. Já em Boca no M undo (03, 04, 05 e 06/10, às 20h), o ator Carlos Mödinger se
inspirou na própria história de vida para compor a dramaturgia. Do menino que amava os
livros ao adulto que revisita memórias da família de imigrantes e pesquisa a história do
Brasil, surge o personagem que dialoga com os espectadores, celebrando a palavra e a
poesia.

Mais Fotos
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(https://www.jornalnopalco.com.br/)

 (https://www.facebook.com/NoPalcoPOA/)   (http://twitter.com/jornalnopalco)

 Menu 

Espetáculo “Picadeiro Faz de Conta” entra em cartaz na Sala
Álvaro Moreyra
 15/09/2019 (https://www.jornalnopalco.com.br/2019/09/15/espetaculo-picadeiro-faz-de-conta-entra-em-cartaz-
na-sala-alvaro-moreyra/)  Tony Capellão (https://www.jornalnopalco.com.br/author/tony/)

(https://www.jornalnopalco.com.br/wp-content/uploads/2019/09/dez_20_2014-460.jpg)
Fotos: Iassanã Martins
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Com direção de Patrícia Fagundes, Picadeiro Faz de Conta vai estrear no dia 28 de setembro na Sala
Álvaro Moreyra, em Porto Alegre. A montagem irá estimular a capacidade de imaginar juntos, pais e
filhos. E, assim, inventar outras possibilidades de existência. A peça integra as comemorações do
aniversário de 15 anos da Cia. Rústica, que também vai montar um barzinho com lanches e bebidas à
venda no Centro Municipal de Cultura. 

A peça celebra a brincadeira, a imaginação e a memória em um palco onde tudo pode acontecer e
todos podem ser o que quiserem. Brincando de “faz de conta”, os personagens Grandão, Faceira e
Leão nos convidam a inventar mundos e lembrar grandes artistas brasileiros. Contam histórias com
muita música, jogo e poesia. Narrativas, canções, bambolês, teatro, referências pop e o universo
circense compõem esse picadeiro sensível e agitado que propõe um encontro festivo com o
público. O elenco é formado por Heinz Limaverde, Diego Nardi e Roberta Alfaya.

Com diversas produções premiadas no currículo, a trupe encena o terceiro espetáculo destinado ao
público infanto-juvenil. Em 2015, a companhia estreou a intervenção urbana Feito Criança e, em 2005,
a montagem Pandolfo Bereba.

FICHA TÉCNICA:

Direção: Patrícia Fagundes; 

Elenco: Diego Nardi, Heinz Limaverde e Roberta Alfaya; 

Operação de luz: Iassanã Martins

Cenário, figurinos e trilha sonora pesquisada: o grupo

Fotos: Iassanã Martins

Produção executiva: Diego Nardi

Coordenação de produção: Patrícia Fagundes

Realização: Cia. Rústica

QUANDO: De 28/09 a 06/10 – sábados e domingos, às 16h.

ONDE: Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307 – Menino Deus, Porto Alegre)

QUANTO: Ingresso individual – R$ 40,00 (50% de desconto para estudantes, idosos e classe artística
mediante comprovação); Passaporte Família –  R$ 65,00 para quatro pessoas (promoção válida
apenas para adultos acompanhados de crianças e não-cumulativa com outros descontos).
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Cia. Rústica de Teatro incentiva a imaginação das

Cia. Rústica de Teatro incentiva a imaginação das

crianças em "Picadeiro Faz de Conta"

crianças em "Picadeiro Faz de Conta"

Grupo comemora 15 anos a partir desta quinta-feira com mostra de peças emGrupo comemora 15 anos a partir desta quinta-feira com mostra de peças em
Porto AlegrePorto Alegre

PARA TODA A FAMÍLIAPARA TODA A FAMÍLIA

24/09/2019 - 18h02min24/09/2019 - 18h02min

FÁBIO PRIKLADNICKIFÁBIO PRIKLADNICKI

Diego Nardi, Roberta Alfaya e Heinz Limaverde no espetáculo infantil "Picadeiro Faz de Conta"Diego Nardi, Roberta Alfaya e Heinz Limaverde no espetáculo infantil "Picadeiro Faz de Conta"
Iassanã Martins / DivulgaçãoIassanã Martins / Divulgação

GAÚCHA +GAÚCHA +
14:3014:30 -  - 16:3016:30
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A Cia. Rústica surgiu na cena gaúcha há 15 anos com um teatro contemporâneo, que buscaA Cia. Rústica surgiu na cena gaúcha há 15 anos com um teatro contemporâneo, que busca

inovação na forma, mas não se fecha em uma proposta hermética; muito pelo contrário,inovação na forma, mas não se fecha em uma proposta hermética; muito pelo contrário,

abraça o público e o chama para uma convivência repleta de afeto e vontade deabraça o público e o chama para uma convivência repleta de afeto e vontade de

transformação. A partir desta quinta-feira (26), o coletivo dirigido por transformação. A partir desta quinta-feira (26), o coletivo dirigido por Patrícia FagundesPatrícia Fagundes

celebra a década e meia de história com a mostra 3 x Rústica – Festa, Política e Poesia. Acelebra a década e meia de história com a mostra 3 x Rústica – Festa, Política e Poesia. A

programação, realizada toda na Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307), em programação, realizada toda na Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307), em PortoPorto

AlegreAlegre, terá a estreia do espetáculo infantil , terá a estreia do espetáculo infantil Picadeiro Faz de ContaPicadeiro Faz de Conta e novas temporadas das e novas temporadas das

peças peças Desmedida Naitchy ClubDesmedida Naitchy Club e  e Boca no MundoBoca no Mundo..

LEIA MAIS

LEIA MAIS

“Arena Selvagem” vence o 14º Prêmio Braskem em Cena

“Arena Selvagem” vence o 14º Prêmio Braskem em Cena

Luís Augusto Fischer: Ailton Krenak e Davi Kopenawa levaram a vivência

Luís Augusto Fischer: Ailton Krenak e Davi Kopenawa levaram a vivência

indígena para os livros

indígena para os livros

Peças do Porto Alegre Em Cena levam política ao palco

Peças do Porto Alegre Em Cena levam política ao palco

Picadeiro...Picadeiro... é uma homenagem à imaginação e aos artistas estrelada por Diego Nardi, é uma homenagem à imaginação e aos artistas estrelada por Diego Nardi,

Heinz Limaverde e Roberta Alfaya. Patrícia, que dirige todos os trabalhos da mostra, vê aHeinz Limaverde e Roberta Alfaya. Patrícia, que dirige todos os trabalhos da mostra, vê a

imaginação como forma de criar mundos, mas também como movimento da memória,imaginação como forma de criar mundos, mas também como movimento da memória,

reinventando a experiência e cogitando futuros possíveis:reinventando a experiência e cogitando futuros possíveis:

— Como outros trabalhos da Rústica, este também é uma peça-ensaio, manifesto,— Como outros trabalhos da Rústica, este também é uma peça-ensaio, manifesto,

brincadeira, uma composição de jogos e poemas, com muita musicalidade e corporeidade.brincadeira, uma composição de jogos e poemas, com muita musicalidade e corporeidade.

Os personagens são criados a partir da personalidade e dos movimentos dos própriosOs personagens são criados a partir da personalidade e dos movimentos dos próprios

atores, que funcionam como brincantes. A homenagem aos artistas, que tambématores, que funcionam como brincantes. A homenagem aos artistas, que também

fundamenta o espetáculo, se estabelece por meio da menção e celebração de váriosfundamenta o espetáculo, se estabelece por meio da menção e celebração de vários

brasileiros que são parte de nossa história, nossa cultura, nossa riqueza popular.brasileiros que são parte de nossa história, nossa cultura, nossa riqueza popular.

Entre os nomes que serviram de referência para o trabalho, estão Clementina de Jesus,Entre os nomes que serviram de referência para o trabalho, estão Clementina de Jesus,

Adoniran Barbosa, Ruth de Souza e Elke Maravilha. É uma reafirmação da importância daAdoniran Barbosa, Ruth de Souza e Elke Maravilha. É uma reafirmação da importância da

cultura para o país em um momento de ataques injustificados ao setor. Afinal, o ato decultura para o país em um momento de ataques injustificados ao setor. Afinal, o ato deGAÚCHA +GAÚCHA +
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Ingressos: R$ 30 (amanhã e sexta-feira) e R$ 40 (sábado e domingo).Ingressos: R$ 30 (amanhã e sexta-feira) e R$ 40 (sábado e domingo).

Duração: 60 minutos. Recomendação etária: 16 anos.Duração: 60 minutos. Recomendação etária: 16 anos.

PICADEIRO FAZ DE CONTAPICADEIRO FAZ DE CONTA

SábadosSábados e  e domingosdomingos, às 16h. Até 6 de outubro., às 16h. Até 6 de outubro.

Ingressos: R$ 40 (individual) e R$ 65 (passaporte família para quatro pessoas, válidoIngressos: R$ 40 (individual) e R$ 65 (passaporte família para quatro pessoas, válido

apenas para adultos acompanhados de crianças e não cumulativo com outros descontos).apenas para adultos acompanhados de crianças e não cumulativo com outros descontos).

Duração: 60 minutos. Classificação: livre.Duração: 60 minutos. Classificação: livre.

BOCA NO MUNDOBOCA NO MUNDO

De 3 a 6 de outubroDe 3 a 6 de outubro, às 20h., às 20h.

Ingressos: R$ 30 (quinta e sexta-feira) e R$ 40 (sábado e domingo).Ingressos: R$ 30 (quinta e sexta-feira) e R$ 40 (sábado e domingo).

Duração: 60 minutos. Recomendação etária: 12 anos.Duração: 60 minutos. Recomendação etária: 12 anos.

Mais sobre:Mais sobre: teatroteatro

COMENTÁRIOS

COMENTÁRIOS

RECOMENDADOS

RECOMENDADOS

Namorado de Mari do

Namorado de Mari do

"BBB 20", Jonas diz sofrer

"BBB 20", Jonas diz sofrer

ameaças após…

ameaças após…

"BBB 20": como foi a briga

"BBB 20": como foi a briga

de Rafa Kalimann e Boca

de Rafa Kalimann e Boca

Rosa

Rosa

No "BBB 20", Petrix critica

No "BBB 20", Petrix critica

beleza das participantes e

beleza das participantes e

sua união: ''Feministas…

sua união: ''Feministas…

Recomendado por Recomendado por 
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14:3014:30 -  - 16:3016:30



31/01/2020 Roger Lerina

https://www.rogerlerina.com.br/post/13090/producao-da-cia-rustica-estreia-na-sala-alvaro-moreyra?fbclid=IwAR2SbwKCMbzFqH3WTaYJedPzxd… 1/8

BUSCA 

Foto: Iassanã Martins/Divulgação

INFANTIL     PICADEIRO FAZ DE CONTA SALA ÁLVARO MOREYRA CIA. RÚSTICA CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA

Produção da Cia. Rústica estreia na Sala
Álvaro Moreyra

Com direção de Patrícia Fagundes, o espetáculo infantil "Picadeiro Faz de Conta" cumpre temporada de 26

de setembro a 6 de outubro

VER GALERIA 
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A Cia. Rústica surgiu na cena gaúcha há 15 anos com um teatro contemporâneo, que buscaA Cia. Rústica surgiu na cena gaúcha há 15 anos com um teatro contemporâneo, que busca

inovação na forma, mas não se fecha em uma proposta hermética; muito pelo contrário,inovação na forma, mas não se fecha em uma proposta hermética; muito pelo contrário,

abraça o público e o chama para uma convivência repleta de afeto e vontade deabraça o público e o chama para uma convivência repleta de afeto e vontade de

transformação. A partir desta quinta-feira (26), o coletivo dirigido por transformação. A partir desta quinta-feira (26), o coletivo dirigido por Patrícia FagundesPatrícia Fagundes

celebra a década e meia de história com a mostra 3 x Rústica – Festa, Política e Poesia. Acelebra a década e meia de história com a mostra 3 x Rústica – Festa, Política e Poesia. A

programação, realizada toda na Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307), em programação, realizada toda na Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307), em PortoPorto

AlegreAlegre, terá a estreia do espetáculo infantil , terá a estreia do espetáculo infantil Picadeiro Faz de ContaPicadeiro Faz de Conta e novas temporadas das e novas temporadas das

peças peças Desmedida Naitchy ClubDesmedida Naitchy Club e  e Boca no MundoBoca no Mundo..

LEIA MAIS

LEIA MAIS

“Arena Selvagem” vence o 14º Prêmio Braskem em Cena

“Arena Selvagem” vence o 14º Prêmio Braskem em Cena

Luís Augusto Fischer: Ailton Krenak e Davi Kopenawa levaram a vivência

Luís Augusto Fischer: Ailton Krenak e Davi Kopenawa levaram a vivência

indígena para os livros

indígena para os livros

Peças do Porto Alegre Em Cena levam política ao palco

Peças do Porto Alegre Em Cena levam política ao palco

Picadeiro...Picadeiro... é uma homenagem à imaginação e aos artistas estrelada por Diego Nardi, é uma homenagem à imaginação e aos artistas estrelada por Diego Nardi,

Heinz Limaverde e Roberta Alfaya. Patrícia, que dirige todos os trabalhos da mostra, vê aHeinz Limaverde e Roberta Alfaya. Patrícia, que dirige todos os trabalhos da mostra, vê a

imaginação como forma de criar mundos, mas também como movimento da memória,imaginação como forma de criar mundos, mas também como movimento da memória,

reinventando a experiência e cogitando futuros possíveis:reinventando a experiência e cogitando futuros possíveis:

— Como outros trabalhos da Rústica, este também é uma peça-ensaio, manifesto,— Como outros trabalhos da Rústica, este também é uma peça-ensaio, manifesto,

brincadeira, uma composição de jogos e poemas, com muita musicalidade e corporeidade.brincadeira, uma composição de jogos e poemas, com muita musicalidade e corporeidade.

Os personagens são criados a partir da personalidade e dos movimentos dos própriosOs personagens são criados a partir da personalidade e dos movimentos dos próprios

atores, que funcionam como brincantes. A homenagem aos artistas, que tambématores, que funcionam como brincantes. A homenagem aos artistas, que também

fundamenta o espetáculo, se estabelece por meio da menção e celebração de váriosfundamenta o espetáculo, se estabelece por meio da menção e celebração de vários

brasileiros que são parte de nossa história, nossa cultura, nossa riqueza popular.brasileiros que são parte de nossa história, nossa cultura, nossa riqueza popular.

Entre os nomes que serviram de referência para o trabalho, estão Clementina de Jesus,Entre os nomes que serviram de referência para o trabalho, estão Clementina de Jesus,

Adoniran Barbosa, Ruth de Souza e Elke Maravilha. É uma reafirmação da importância daAdoniran Barbosa, Ruth de Souza e Elke Maravilha. É uma reafirmação da importância da

cultura para o país em um momento de ataques injustificados ao setor. Afinal, o ato decultura para o país em um momento de ataques injustificados ao setor. Afinal, o ato deGAÚCHA +GAÚCHA +
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criar começa naturalmente ainda na infância, com brincadeiras, cantos, danças ecriar começa naturalmente ainda na infância, com brincadeiras, cantos, danças e

histórias.histórias.

Memórias

Memórias

Muita coisa se passou desde que a Cia. Rústica veio ao mundo com o projeto Em Busca deMuita coisa se passou desde que a Cia. Rústica veio ao mundo com o projeto Em Busca de

Shakespeare, no qual montou grandes peças do dramaturgo e poeta em propostasShakespeare, no qual montou grandes peças do dramaturgo e poeta em propostas

acessíveis, mas sem deixar de lado a sofisticação da linguagem. Integraram o projetoacessíveis, mas sem deixar de lado a sofisticação da linguagem. Integraram o projeto

Macbeth Macbeth (2004), (2004), Sonho de uma Noite de VerãoSonho de uma Noite de Verão (2006) e  (2006) e A Megera DomadaA Megera Domada (2008). Depois, a (2008). Depois, a

companhia investigou os pequenos ou grandes tropeços pessoais necessários para ocompanhia investigou os pequenos ou grandes tropeços pessoais necessários para o

crescimento e o sucesso em crescimento e o sucesso em Clube do FracassoClube do Fracasso (2010); contou a história de um singular (2010); contou a história de um singular

personagem gaudério em personagem gaudério em Natalício CavaloNatalício Cavalo (2013) e situou uma peça de Harold Pinter (2013) e situou uma peça de Harold Pinter

sobre traição em meio à instabilidade política dos últimos tempos em sobre traição em meio à instabilidade política dos últimos tempos em Fala do SilêncioFala do Silêncio

(2017).(2017).

Uma das vertentes de pesquisa da companhia — e do teatro contemporâneo — é aUma das vertentes de pesquisa da companhia — e do teatro contemporâneo — é a

memória biográfica, presente nos outros espetáculos da mostra: memória biográfica, presente nos outros espetáculos da mostra: Desmedida Naitchy ClubDesmedida Naitchy Club,,

com Heinz Limaverde, um elogio à diversidade que reflete sobre desvios dos padrõescom Heinz Limaverde, um elogio à diversidade que reflete sobre desvios dos padrões

sociais, e sociais, e Boca no MundoBoca no Mundo, com Carlos Mödinger, sobre o amor à leitura, memórias, com Carlos Mödinger, sobre o amor à leitura, memórias

familiares e um pouco de história do Brasil.familiares e um pouco de história do Brasil.

— O público ativa processos de reconhecimento com os relatos oferecidos a partir de suas— O público ativa processos de reconhecimento com os relatos oferecidos a partir de suas

próprias experiências — diz Patrícia. — Ao presenciar testemunhos em primeira pessoapróprias experiências — diz Patrícia. — Ao presenciar testemunhos em primeira pessoa

na cena, aciona-se o dispositivo relacional que resgata as vivências de quem assiste,na cena, aciona-se o dispositivo relacional que resgata as vivências de quem assiste,

atualizando o vivido. O que mais importa, assim, não é o episódio relatado, e sim oatualizando o vivido. O que mais importa, assim, não é o episódio relatado, e sim o

processo presente de reatualização nesse espaço virtual entre o palco e a plateia onde seprocesso presente de reatualização nesse espaço virtual entre o palco e a plateia onde se

dá o teatro.dá o teatro.

3 x Rústica — Festa, Política e Poesia

3 x Rústica — Festa, Política e Poesia

Todos os espetáculos serão na Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307), em Porto Alegre.Todos os espetáculos serão na Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307), em Porto Alegre.

DESMEDIDA NAITCHY CLUBDESMEDIDA NAITCHY CLUB

Desta quintaDesta quinta (26) a  (26) a domingo domingo (29), às 20h.(29), às 20h.
GAÚCHA +GAÚCHA +
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 DETALHES DO EVENTO

Picadeiro Faz de Conta é uma montagem para toda a família, que busca estimular a capacidade
de imaginar juntos, pais e lhos. A peça celebra a brincadeira, a imaginação e a memória em um
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Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Comentário

picadeiro onde tudo pode acontecer e todos podem ser o que quiserem. Brincando de “faz de
conta”, os personagens Grandão, Faceira e Calma Leão nos convidam a inventar mundos e
lembrar grandes artistas brasileiros. Histórias, rimas, canções, jogos, bambolês, teatro,
referências pop e o universo circense compõem esse picadeiro sensível e agitado que propõe um
encontro festivo com o público.

Ingressos no site Eventbrite.

Este evento não é produzido nem executado pelo DiverDica. As informações acima são divulgadas pelos seus

produtores na internet (em sites, redes sociais ou por meio de divulgação direta) e compiladas pelo DiverDica para a

conveniência dos leitores. O DiverDica procura manter o texto original dos eventos conforme os produtores os

divulgaram, mas, em alguns casos, pode efetuar edições para manter a clareza, adicionar informações importantes ou

manter um tamanho adequado de texto. Quando necessário, o texto com a descrição do evento é produzido pelo

DiverDica.

HORÁRIO

(Domingo) 16:00 - 17:00
 LOCALIZAÇÃO

Sala Álvaro Moreyra
Avenida Erico Veríssimo, 307, bairro
Azenha, Porto Alegre



CALENDÁRIO GOOGLECAL

Dados cartográcos ©2020Informar erro no mapa

Escreva seu endereço 



31/01/2020 |AgênciaFM Noticiosa| Notícias do Mundo-World News®: Nova produção da Cia. Rústica, "Picadeiro Faz de Conta"

https://agenciafm.blogspot.com/2019/09/nova-producao-da-cia-rustica-picadeiro.html?fbclid=IwAR16OmD1XhMf7R9nmRRo38SDWx9DQATyef7… 1/4

WWW.AGENCIAFM NOTICIOSA ® - produz e distribui notícias: atualidades,artes,livros,cinema,
exposições, shows,internacional,vídeos.

Início/Start

quinta-feira, 12 de setembro de 2019quinta-feira, 12 de setembro de 2019

Nova produção da Cia. Rústica, "Picadeiro Faz de
Conta"
Nova produção da Cia. Rústica, "Picadeiro Faz de Conta" entra em
cartaz no dia 28 de setembro na Sala Álvaro Moreyra, em Porto
Alegre.

Picadeiro Faz de
Conta. Nova
produção do
grupo
comemora 15
anos da trupe.
Espetáculo
propõe jogos de
imaginar e
homenageia
artistas
brasileiros.

Com direção de
Patrícia Fagundes, Picadeiro Faz de Conta vai estrear no dia 28 de
setembro na Sala Álvaro Moreyra, em Porto Alegre. A montagem irá
estimular a capacidade de imaginar juntos, pais e filhos. E, assim,
inventar outras possibilidades de existência. A peça integra as
comemorações do aniversário de 15 anos da Cia. Rústica, que também
vai montar um barzinho com lanches e bebidas à venda no Centro
Municipal de Cultura. 

A peça celebra a brincadeira, a imaginação e a memória em um palco
onde tudo pode acontecer e todos podem ser o que quiserem.
Brincando de "faz de conta", os personagens Grandão, Faceira e Leão
nos convidam a inventar mundos e lembrar grandes artistas
brasileiros. Contam histórias com muita música, jogo e poesia.
Narrativas, canções, bambolês, teatro, referências pop e o universo
circense compõem esse picadeiro sensível e agitado que propõe um
encontro festivo com o público. O elenco é formado por Heinz
Limaverde, Diego Nardi e Roberta Alfaya.

Com diversas produções premiadas no currículo, a trupe encena o
terceiro espetáculo destinado ao público infanto-juvenil. Em 2015, a
companhia estreou a intervenção urbana Feito Criança e, em 2005, a
montagem Pandolfo Bereba.

15 ANOS - CIA RÚSTICA:

Picadeiro Faz de Conta integra a temporada 3 X Rústica - Festa,
Política e Poesia. Outros dois espetáculos do grupo também estarão

Foto:  Iassanã Martins 
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Marcadores: Teatro

ótima (0)

em cartaz na Sala Álvaro Moreyra. Em comum, todos têm o perfil de
proximidade com a plateia e jogo com teatralidade, combinando
humor, crítica e dimensão sensível. Na comédia Desmedida Naitchy
Club (26, 27, 28 e 29/09, às 20h), Heinz Limaverde conduzirá a cena
em clima de boate para expor o amor como possibilidade em tempos
de ódio, brindando o que está fora da ordem. 

Já em Boca no Mundo (03, 04, 05 e 06/10, às 20h), o ator Carlos
Mödinger se inspirou na própria história de vida para compor a
dramaturgia. Do menino que amava os livros ao adulto que revisita
memórias da família de imigrantes e pesquisa a história do Brasil,
surge o personagem que dialoga com os espectadores, celebrando a
palavra e a poesia.  (Fonte: Assessor de Imprensa: Léo Sant´Anna

FICHA TÉCNICA:
Direção: Patrícia Fagundes; 
Elenco: Diego Nardi, Heinz Limaverde e Roberta Alfaya; 
Operação de luz: Iassanã Martins
Cenário, figurinos e trilha sonora pesquisada: o grupo
Fotos: Iassanã Martins
Produção executiva: Diego Nardi
Coordenação de produção: Patrícia Fagundes
Realização: Cia. Rústica

QUANDO: De 28/09 a 06/10 - sábados e domingos, às 16h.
ONDE: Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307 - Menino Deus,
Porto Alegre)
QUANTO: Ingresso individual - R$ 40,00 (50% de desconto para
estudantes, idosos e classe artística mediante comprovação);
Passaporte Família -  R$ 65,00 para quatro pessoas (promoção válida
apenas para adultos acompanhados de crianças e não-cumulativa com
outros descontos).
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A Cia. Rústica prepara uma nova produção destinada ao público infanto-juvenil.

Com direção  de  Patrícia Fagundes,  Picadeiro  Faz  de  Conta  vai estrear em

Porto Alegre no dia 28 de setembro na Sala Álvaro Moreyra. O elenco é formado

por Heinz Limaverde, Diego Nardi e Roberta Alfaya. A montagem irá estimular a

capacidade  de  imaginar juntos, pais e filhos. E, assim, inventar outras

possibilidades de existência .

A peça celebra a brincadeira, a imaginação e a memória em um picadeiro onde

tudo pode acontecer e todos podem ser o que quiserem. Brincando de “faz de

conta”, os personagens Grandão, Faceira e Leão nos convidam a inventar

mundos e lembrar grandes artistas brasileiros. Contam histórias com muita

música, jogo e poesia. Narrativas, canções, bambolês, teatro, referências pop e o

universo circense compõem esse picadeiro sensível e agitado que propõe um

encontro festivo com o público. Com diversas produções premiadas no currículo,

a trupe encena o segundo espetáculo destinado a crianças   – o primeiro

foi Pandolfo Bereba, em 2005.
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 Cia In.Co.Mo.De-Te prepara Cinzas, primeira montagem para um texto da canadense
Judith Thompson no RS

Veja a programação do teatro adulto da celebração de 15 anos da Cia Rústica, na Sala
Álvaro Moreyra

�mante de gatos, pesquisas at�picas e quest�es sociais, adora longos ca��s re�exivos e �los��cos,
daqueles que se buscam os mais diversos argumentos e pontos de vista. Odeia quem chega se

A atração vai integrar a Temporada Rústica, que terá ainda dois solos do grupo

para o público adulto também dirigidos por Patrícia Fagundes. Em comum, os

três espetáculos têm o perfil de proximidade com a plateia e jogo com

teatralidade, combinando humor, crítica e dimensão sensível. Na

comédia  Desmedida Naitchy Club, Heinz Limaverde conduz a cena  em clima

de boate para expor o amor como possibilidade em tempos de ódio., brindando

ao que está fora da ordem. Já, em  Boca no Mundo,  o ator Carlos Mödinger se

inspirou na própria história de vida para compor a dramaturgia. Do menino que

amava os livros ao adulto que revisita memórias da família de imigrantes e

pesquisa a história do Brasil,  surge o personagem que dialoga com os

espectadores, celebrando a palavra e a poesia.
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A partir desta terça-feira, 
uma maratona celebra os 14 
anos da Cia. Rústica, um dos 
mais importantes grupos do 
teatro do Rio Grande do Sul. 
Quatro espetáculos, um ensaio 
aberto e uma oficina estão na 
programação.

Hoje, a partir das 22h, a 
montagem Cidade proibida 
será encenada ao ar livre, na 
Praça Júlio Mesquita, próximo 
da Usina do Gasômetro. “Tem 
um elenco enorme, com gente 
do circo, da dança, de várias 
áreas. De certo modo, Cidade 
proibida reflete essa trajetória 
agregadora, de colaborações, 
da Rústica”, explica a diretora 
do grupo Patrícia Fagundes.

“Nós comemoramos a insis-
tência na criação em artes cê-

nicas. Do projeto Shakespeare 
até agora, colocamos no palco e 
na rua 12 espetáculos, além de 
cabarés, intervenções, oficinas, 
afetos e ideias”, avisa Patrícia, 
que também é professora do 
Departamento de Arte Dramá-
tica (DAD) da Ufrgs.

A mostra, chamada Cia. 
Rústica em Movimento, ainda 
irá ocupar o complexo cultural 
Multipalco Eva Sopher duran-
te quatro dias com a oficina 
Desvios urbanos, as peças 
Muito palhaço pra pouco circo 
e O fantástico circo-teatro de 
um homem só. Como espetá-
culo convidado, será encenado 
Língua Mãe. Mameloschn.

Agenda corrida, mas que 
faz parte da rotina de Patrícia, 
cujo ritmo não deve reduzir tão 
cedo. “Só em seguir em frente 
já é um motivo de comemo-

ração. Nesse momento atual, 
de desmonte das instituições 
culturais, de retrocesso nos 
editais e nas políticas públicas, 
é necessário resistir com o 
teatro”, desabafa.

Durante o Palco Giratório 
do Sesc, em maio, a Cia. Rústi-
ca estreia Tremor: sobre como 
as coisas foram chegar neste 
ponto, primeira montagem 
brasileira para o texto da ale-
mã Maria Milasavljevic. Com 
direção de Patrícia, o elenco 
tem Priscilla Colombi, Evan-
dro Soldatelli, Lauro Fagundes 
e DJ Vigo.

O espetáculo aborda – como 
cita o subtítulo – o estado 
atual do mundo em que vive-
mos. “Na verdade, esse subtí-
tulo faz parte do texto da peça, 
que tem um discurso político 
incisivo. A arte é também polí-

tica. Isso fica evidenciado em 
maior ou menor escala confor-
me a época, mas essa relação 
permanece sempre”, avisa 
Patrícia.

E vem mais por aí: a Cia. 
Rústica pretende lançar ainda 
outras duas produções em 
2018: Boca do mundo será a 
nova peça do ator e diretor 
Carlos Mödinger e promete 
abordar temas como identi-
dade e migrações. Já Pecados 
rasgados - só as drags per-
doam irá repetir a parceria en-
tre Patrícia Fagundes e Heinz 
Limaverde, como aconteceu 
em O fantástico circo-teatro de 
um homem só.

A oficina Desvios urbanos 
acontece quinta e sexta-feira, 
das 15h às 18h, na Sala das 
Oficinas do Multipalco Eva 
Sopher. Inscrições, a R$ 50,00, 

pelo e-mail oficinas@multipal-
co.com.br. Já Boca do mundo 
terá um ensaio aberto na quin-
ta-feira, às 19h30min, na Sala 
Qorpo Santo – entrada franca, 
com distribuição de senhas a 
partir de 18h30min.

O espetáculo Muito palhaço 
pra pouco circo será encenado 
da Sala do Música do Multi-
palco, sábado e domingo, às 
15h, com ingressos a R$ 30,00. 
Língua Mãe.Mameloschn terá 
sessão no sábado, às 21h, no 
Theatro São Pedro. Ingressos 
a R$ 40,00.

“Sabe aquela planta que 
nasce mesmo no meio das 
pedras? Assim é o teatro. Ele 
floresce na resistência. Criar, 
levar ao palco, é isso que nos 
move adiante, não importa o 
desmonte cultural do momen-
to”, completa a diretora.

CRISTIANO PRIM/DIVULGAÇÃO/JC

TEATRO

Tr u p e  e m  f e s t a

Espetáculo 
Cidade proibida 
faz parte da 
programação de 
aniversário da 
Cia. Rústica

Cristiano Vieira




